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Підвищення просторової роздільної здатності гамма-, рентгенівських
координатно-чутливих систем, в тому числі систем формування зображення,
дифрактометрії, дозиметрії, інших приладових структур потребує використання
багатоелементних (64-елементних і більших) інтегральних детекторів. Зчитування
сигналів з них можливе лише багатоканальними аналоговими спеціалізованими
мікросхемами (ASIC) на основі зарядочутливих перетворювачів-підсилювачів (ЗЧПП). В
Україні розроблені детектори для таких систем у фізиці високих енергій (ФВЕ) [1, 2],
для рентгенівських сканерів [3] і ін. Ведуться розробки детекторів з підвищеною
просторовою роздільною здатністю (від 0,1 мм для рентгенівських детекторів до 0,01 мм
для детекторів ФВЕ). Для таких систем в даний час використовуються зарубіжні
багатоканальні мікрочіпи. Тому для створення вітчизняних приладових систем дуже
актуальними є розробки як багатоелементних інтегральних детекторів, так і мікросхем
багатоканальної електроніки.
Основними
проблемами
при
розробці ASIC детекторної
багатоканальної
електроніки є досягнення високої точності та швидкодії перетворення зарядових
сигналів в потенціальні, що реалізується методами мікросхемотехніки ЗЧПП.
Нами розроблені два варіанти мікрочіпів 128-канальної КМОН-електроніки для
інтегральних детекторів: підсилювач-інтегратор струму для p-i-n фотолінійок та
імпульсний зарядочутливий підсилювач-перетворювач для реєстрації сигналів від
одиночних гамма-, рентгенівських квантів або високоенергетичних часток.
Мiкросхема IMD-1 призначена для зчитування сигналів з 128-елементних p-i-nфотодіодних лінійок з сцинтиляторними елементами рентгенівського детектора. Кожен
канал має зарядовий підсилювач, який підсилює сигнали з фотолінійки, елемент
аналогової пам’ятi та схему вибірки-зберiгання на конденсаторах та аналогових КМОНключах. IMD-1 дає розподіл інтенсивності випромінювання з постійною часу τ~104
c (опорна частота  1 МГц).
Мiкросхема IMD-2 у кожному з 128-каналів має зарядовий перетворювачпідсилювач, підсилювач-формувач імпульсів та схему вибірки-зберігання. IMD-2
призначена для зчитування сигналів з інтегральних детекторів (стріп-детекторів, піксельдетекторів, інших лінійних і матричних сенсорів) для визначення просторового розподілу
інтенсивності випромінювань чи реєстрації часток.
Обидві мікросхеми розроблені в рамках КМОН (CMOS) технології 0,8 мкм.
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